
 השתלמות תלת מימדעבודת סיום 

 הג'יגסו פאזלבשיטת הקניית מיומניות עיצוב והדפסת תלת מימד 

 איילכתב והדפיס: 

בהדפסת תלת מימד וללמד את  מוגדרללמוד נושא  ידת הלימוד התלמידים יקבלו משימה: ביח1א

  שאר חבריהם לכיתה.

 . מקצוע: קורס מייקרים2

 מחוננים.ט -ח-. כיתות ז3

 :רקעסקירה כללית ו. 4

היא מתודה מסייעת ללמידה שיתופית. היא מציעה תהליך מובנה שבאמצעותו ניתן לחבר בין גסו יג'

מהווה ביחד את  יגסו’קבוצת גקבוצות למידה המתמחות בנושאים שונים, לפי חלוקה מראש. כל 

התמונה המלאה של החומר הנלמד. באמצעות המתודה תלמידים יגלו אחריות ללמידת החומר, 

במתודה זו, כמו  יפתחו יכולת הוראה והעברת מידע וילמדו להקשיב זה לזה ולכבד את חבריהם.

 מטרהחיוני להבנה מלאה של החומר הנלמד ולבנייה מושלמת של ה הוא בפאזל, כל חלק )כל תלמיד(

השיעור הינו שיעור שלישי בסדנת מייקרים בו התלמידים יכולים להשתמש במגוון כלים פשוטים וכלים 

 לפתרון בעיות או לביצוע פרויקט. השיעורים הקודמים לשיעור הג'יגסו הינם: םטכנולוגי

מד ולתרבות המייקרים, שיעור שמטרתו להדליק את התלמידים על : מבוא להדפסת תלת מ1שיעור 

 נושא ולהראות את מגוון האפשרויות העצום שניתן לעשות עם מדפסות תלת ממדיות.ה

: מבוא לטינקרקאד וחוקי הרחיצה: מיומנויות בסיסיות בטינקרקאד וניווט. משחק והתמודדות 2שיעור 

 אישית עם התוכנה בלי לשאול את המורה שאלות.

 רק לאחר שיעורי המבוא מגיע שיעור הג'גסו

: התלמידים יקבלו כלים ומיומנויות בתוכנת טינקרקאד ובשיטות שונות בהדפסת יותמטרות לימוד. 5

תלת מימד, התלמידים יקבלו כלים ללמידה עצמאית על ידי שימוש במקורות מידע אינטרנטים כגון 

 בלוגים וסרטוני הדרכה פתוחים. 

 . לא חלק מתוכנית הלימודים6

וד עצמאי והתנסות. שיעור שני והוראת עמיתים . משך היחידה: שיעור כפול )שעה וחצי( ללימ7

 והתנסות של חברי הכיתה בטכניקות השונות.

בהדפסת תלת מימד כל זוג מקבל נושא  .שלישיות/חלקים את הכיתה לזוגותמ  מערך השיעור:. 8

לתכנן תרגיל  בעצמו באמצעות מקורות מידע ועם עזרה של המורה. על התלמידים עליו ללמודש

 נושאים( 2)תלמידים חזקים יכולים לקבל  וללמד את הכיתה בשבוע הבא: ,להדפיס תוצר

 טכניקות בטינקרקאד:

 בתבליט ובניקוב ושימוש בכלי הסקרבלבעברית. כתיבה  :כתיבה •

 groupוכלי ה  alignכלי ה •

 snap gridשל צורות, שינוי גודל של ה כלי ההעתקה ושינוי גודל •

מגדל של צורות להסביר איך מחברים צורה  בניית. workplaneשימוש ב עבודה על משטחים •

 לצורה.



 

 טכניקות נוספות בהדפסת תלת מימד:

 לייבא פונטים מיוחדים עם שקופית של פאוורפוניט עם צורות לטינקרקאד. •

 תוכנת ליטופיין •

  לייבא תמונה לטינקרקאד. התרגיל למצוא תמונה שחור לבן בגוגל תמונות ולייבא לטינקרקאד •

 הורדה של מודל מטיינגוורסחיפוש ו •

 

 . הכנות לשיעור: דף מודפס עם המשימה ועם מקורות המידע ללימוד עצמי. 9

 

 להדפסה:

 המשימה שלכם היא

 ____________נושא_______________________את ה  בכוחות עצמיכם עליכם ללמוד

ממ משך  40ל הכיתה בשבוע הבא. כדי לוודא שהבנתם עליכם להדפיס מודל קטן עד וללמד את כ

 הדפסה עד שעה כדי לוודא שהבנתם. אל תדאגו אני כאן אם תתקלו בבעיות.

 מקורות מידע: 

 ed.com-www.3dprintבלוג הדפסה תלת מימד 

You tube – tinkercad tutorials 

 

 

התלמידים יקבלו מיומנויות עיצוב בתלת מימד, שימוש בתוכנת טינקרקאד  מיומנויות נלמדות:. 10

ויכולת תכנון והדפסה בתלת מימד בשיטות שונות. כמו כן התלמידים ירכשו מיומנויות של לימוד עצמי 

 בעזרת מקורות מידע אינטרנטים.

ב. איכות  א. איכות התוצר שהדפיסו והאם עמד בקריטריונים  : התלמידים יוערכו לפיהערכה. 11

 לכלל התלמידים. של הנושא הוראהה

 . מקורות מידע:12

 3dprint-ed.com 

 מדריכי יוטיוב טינקרקאד

http://www.amit.org.il/edugogya/jigsaw ./ 

 

 

 

http://www.3dprint-ed.com/
https://www.google.com/search?safe=off&client=firefox-b-d&biw=1920&bih=944&tbm=vid&ei=4HSLXMjxH5G5kwXT_aS4DQ&q=%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%90%D7%93&oq=%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%90%D7%93&gs_l=psy-ab.3..0i203k1.10911.10911.0.11209.1.1.0.0.0.0.239.239.2-1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.238....0.d4eGivOVENI
http://www.amit.org.il/edugogya/jigsaw/
http://www.amit.org.il/edugogya/jigsaw/
http://www.amit.org.il/edugogya/jigsaw/


 

 הכנת הדגם –ב 

. הדגם תוכנן כדוגמא לאחת המשימות שהתלמידים יבצעו, במקרה הזה משימת הכתב בעברית. 1

המטרה היא לעשות דגם פשוט שהתלמידים יצליחו לבצע בקלות הדגם  הדגם תוכנן בטינקרקאד

 צורות פרפר, לב וכתב בעברית. 2תוכנן משילוב 

 Balanced -מ"מ ללא ראפט ללא תמיכות ללא מילוי. הגדרת הדפסה   0.3. הגדרות הדפסה 2

ההדפסה נשמר היו קשיים בשליחה להדפסה כנראה מכיוון שפרויקט  . לא היו קשיים בתכנון הדגם. 3

 שםאחרי ששונה  בעברית. וכן היו בעיות תקשורת עם המדפסת. בניסיון השלישי הצלחנו להדפיס

   לעברית. הקובץ להדפסה

 

 


